ACTA DE LA SESSIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: Ordinària
Data: 28 de desembre de 2015
Horari: de 18,15 a 18,45 hores
Lloc: sala de juntes de la casa consistorial
ASSISTENTS
Àlex Terés i Cordón, alcalde
Eva Alsina i Quer, primer tinent d’alcalde
Albert Piera i Sanchez, segon tinent d’alcalde
Assisteix amb veu i sense vot el regidor Jordi Ginabreda i Felip.
Lluís Boet Serra, secretari

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 14/12/2015.
Les actes s’aproven per unanimitat sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
No hi ha resolucions d’alcaldia.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
EXCAVACIONES I PINTURAS SAU
Obra camí peatonal Orfes

Fact. núm. 1/15000517
8.813,20€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Recollida residus 4t trimestre/15

Fact. Núm. 40150548
6.390,03€

ENGINYERIA CO2EN SCP
Legalització activitat Museu Vida Rural

Fact. Núm. F15124
2.934,25

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY

Fact. Núm. 40150537
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Fracció orgànica 4t trimestre/15

911,11€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Recollida selectiva 4t trimestre/15

Fact. Núm. 940150607
240,76€

LADEUS WEB BRANDING SCP
Web turística

Fact. Núm. 151803
7.846,29€

BIPOLAR ELECTRONICA SL
Sistema multimèdia Museu

Fact. Núm. 2698
1.193,06€

ARUMÍ CALEFACCIONS SA
Instal.lacions vàries

Fact. Núm. A18538
1.065,10€

EL CORTE INGLES
Equipament elèctric

Fact. Núm. 03785001522
803,25€

ILLAMOLA SC
Treballs pintura

Fact. Núm. A/922
2.170,91€

MARTA ISORNA BOBER
Disseny i impressió de plafons

Fact. Núm. 2015015
1.137,40€

JOSEP ANGLADA XABADIA
Mobles

Fact. Núm. 116/15
9.283,07€

CONSTRUCCIONS J. PUIGFERRER
Treballs paleteria

Fact. Núm. 30
1.475,32€

JOSEP CALLIS FIGUERES
Projecte museologia i museografia

Fact. Núm. 11/2015
17.545,00€

JOAN MARQUES PALOMERAS
Honoraris direcció obra

Fact. Núm. 29/2015
6.471,08€

JOAN MARQUES PALOMERAS
Projecte i direcció obres camí peatonal

Fact. Núm. 29/2015
1.185,80€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
RSU novembre 2015

Fact. Núm. 940150566
1.429,92€

2SIS ARQUITECTES SC
Direcció i coordinació obra Museu

Fact. Núm. 13/2015
1.210,00€

PETRO PALOL SL
Gasoil escola i llar infants

Fact. Núm. 2300
1.260,32€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
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A)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Concepció
Guilana Pujol, en nom propi, de data 10/12/2015 amb registre d’entrada 1206,
per canviar la tela del galliner de Can Masala a Galliners de Vilademuls,
expedient OBRA 72/2015.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 21/12/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per canviar la tela del galliner de Can Masala de Galliners, presentada per la
Sra. Concepció Guilana Pujol, entrada en aquest ajuntament el dia 10 de desembre de 2105, registre
d’entrada 1206.
La sol.licitud es presenta acompanyada de plànol de situació, croquis i pressupost
1.

Les obres estan situades al nucli de Galliners, sòl urbà zona 3 de creixement rural, a la finca de
Can Masala. Les obres consisteixen en canviar la tela del galliner exitent amb malla metàl.lica.
Aquestes obres es consideren menors.

2.

El pressupost és de 285,80 €.

3.

L’informe és favorable. “

L’Alcaldia-Presidència en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de llicències.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra a la Sra. Concepció Guilana Pujol, en nom
propi, de data 10/12/2015, per canviar la tela del galliner de Can Masala a
Galliners de Vilademuls, amb un pressupost de 285,80€. Tramitada en
l’expedient OBRA 72/2015, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
2.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
3.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
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4.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
B) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Jaume Pairet
Figueras, en nom propi, de data 21/12/2015 amb registre d’entrada 1250, per
construir un mur a la cara nord del cobert de la menjadora de vaques de
l’explotació ramadera Serrat d’en Nofre a Terradelles de Vilademuls, expedient
OBRA 75/2015.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 21/12/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per construir un mur a la cara nord del cobert de la menjadora de vaques de
l’explotació ramadera Serrat d’en Nofre, presentada pel Sr. Jaume Pairet Figueras, entrada en aquest
ajuntament el dia 21 de desembre de 2015, registre d’entrada 1250.
La sol.licitud es presenta acompanyada de plànol de situació i pressupost.
1.- Segons la sol.licitud es preveu la construcció d’un muret a la cara nord del cobert existent de la
menjadora de vaques de l’explotació ramadera Serrat d’en Nofre. Aquest muret servirà perquè no
s’escampin els fems per la pendent del pati. Tindrà una longitud de nou metres i una alçada d’un metre.
La finca està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG). Les obres es consideren
menors.
2.- El pressupost és de 1.240,00 €.
3.- L’informe és favorable.”

L’Alcaldia-Presidència en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de llicències.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Jaume Pairet Figueras, en nom propi, de
data 21/12/2015, per construir un mur a la cara nord del cobert de la menjadora
de vaques de l’explotació ramadera Serrat d’en Nofre a Terradelles de
Vilademuls, amb un pressupost de 1.240,00€. Tramitada en l’expedient OBRA
75/2015, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
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1.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
2.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
3.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
4.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.

C) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Alfons Brugué Soler,
en nom i representació del Sr. Josep Marisch Ferrer, de data 14/12/2015 amb
registre d’entrada 1221, per a la construcció d’un cobert per a maquinària
agrícola a la finca de Mas Santa Càndia a Olives de Vilademuls, expedient
OBRA 74/2015.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 21/12/2015:
“I N F O R M E:
En relació a la sol·licitud per a la construcció d’un cobert per a maquinària agrícola a la finca de Mas
Santa Càndia d’Olives, presentada pel Sr. Alfons Brugué Soler en representació del Sr. Josep Marisch
Ferrer, entrada en aquest ajuntament el dia 14 de desembre de 2015, registre d’entrada 1221.
La sol.licitud es presenta acompanyada del projecte redactat i visat per l’arquitecte tècnic Alfons
Brugué i els corresponents fulls d’assumeix de direcció i coordinació de seguretat i salut. Es
presenta la DUN del promotor del cobert.
1.- La finca de Mas Santa Càndia d’Olives, està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general,
clau RG. Ve regulat pels articles 190 a 195 del Text refós de les NNSS de Vilademuls. Les obres
proposades són la construcció d’un cobert per guardar maquinària, especialment d’ús agrícola, d’uns
58,59 m2 construïts i una part soterrada de 39,90 m2. Les obres es consideren majors.
2.- La normativa urbanística municipal aplicable als coberts agrícoles són l’article 180 i l’article 172, de
les condicions generals de les edificacions agrícoles
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ART. 180 - Regulació de les edificacions destinades a usos agrícoles i pecuaris.
1.- Edificacions agrícoles:
a) Hauran de complir les condicions generals de les edificacions agrícoles (art. 172
d'aquesta normativa).
b) La separació a les propietats veïnes serà com a mínim de 3,00 m.
c) S'emplaçaran en llocs on no puguin limitar ni entorpir les visuals del paisatge obert i les
perspectives dels nuclis i conjunts propers.

ART. 172 - Condicions generals de les edificacions agrícoles.
1.- Definició:
Són aquelles construccions destinades directament al servei d'una explotació agrícola com
són: magatzems de productes del camp, dipòsits d'estris, o garatges per a maquinaria.
Nomès es permeten quan estiguin vinculades a una explotació agrícola o pecuària.
Per obtenir la llicència municipal caldrà acreditar la propietat de terres de conreu. La part
de la finca vinculada a l'edificació quedarà inscrita en el Registre de la Propietat com
indivisible.
2.- Condicions d'edificació:
a) El màxim sostre construit és de 1.500 m2.
Les construccions seran de planta baixa amb una alçada màxima total de 8,50 m., el punt
més baix de la coberta no podrà tenir una alçada superior a 6,50 m.. S'exceptuen les
instal.lacions annexes per a les quals sigui tecnicament necessària una major alçada.
La llargada no serà superior a 50,00 m.
b) Els materials a utilitzar per la construcció seran els típics del lloc, no admetent-se les
parets de fàbrica de bloc o maó vist que no tinguin el tractament adequat a la seva
característica constructiva.
c) La coloració dels paraments es mourà dins la gamma dels colors terrosos, prohibint-se el
color blanc.
d) Aquestes construccions no es podran emplaçar dins el sistema de protecció de sistemes.
3.- Segons el projecte, es preveu la construcció d’un cobert per guardar maquinària, especialment d’ús
agrícola, d’uns 58,59 m2 construïts i una part soterrada de 39,90 m2, amb tres tancaments laterals i la
façana principal oberta, alçada màxima 3,5 metres i coberta amb una única pendent.
4.- La construcció proposada s’adequa al règim d’ús del sòl no urbanitzable on es pretén construir. El
projecte no supera els llindars fixats d’acord amb el Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme: ocupació en planta de 500 m2, sostre total de 1000 m2 o alçada màxima de 10 m, la
superació dels quals determina la subjecció al procediment de l’article 48 de la Llei d’urbanisme i 57 del
Reglament (Decret 305/2006).
5.- El pressupost és de 20.786,16 €.
6.- L’informe és favorable.”

L’Alcaldia-Presidència en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de llicències.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Marisch Ferrer, en nom propi, de
data 14/12/2015, per a la construcció d’un cobert per a maquinària agrícola a la
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finca de Mas Santa Càndia a Olives de Vilademuls, amb un pressupost de
20.786,16€. Tramitada en l’expedient OBRA 74/2015, salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
2.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
3.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
4.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
D) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Joan Teixidor
Guàrdia, en nom propi, de data 15/09/2015 amb registre d’entrada 902, per
posar aïllament a la teulada de Ca la Glòria a Terradelles de Vilademuls,
expedient OBRA 47/2015.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 21/12/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud de llicència d’obres per a posar aïllament
a la teulada de Ca la Glòria de Terradelles, presentada pel Sr. Joan Teixidor Guàrdia, entrada en aquest
ajuntament el dia 15 de setembre de 2015, registre d’entrada 902, i documentació complementària
del dia 21 de desembre de 2015, registre d’entrada 1245.
La sol·licitud es presenta acompanyada del pressupost i plànol de situació. Posteriorment es presenta
l’informe favorable del servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona, i el projecte de bastida
redactat i visat per l’enginyer tècnic industrial Carles Golanó Baix.
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1.- Antecedents: informe 126/2015 de data 21 de setembre de 2015.
2.- Les obres estan situades en sòl urbà, zona 3 de creixement rural, al nucli de Terradelles, i en el sistema
viari de protecció de la carretera GIV-5141. Les obres que es proposen són per la col.locació d’aïllament
a la coberta existent, descobrint la teulada i recol.locant-la sobre l’aïllament. Les obres proposades es
consideren menors.
3.- El promotor ha sol.licitat i obtingut l’autorització d’obra o actuació en zona d’influència de carretera
al servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona.
4.- Les obres requereixen la instal.lació d’una bastida, per la qual cosa el promotor ha presentat el
projecte tècnic redactat i visat per l’enginyer tècnic industrial Carles Golanó Baix.
5.- El pressupost de les obres és de 5.500,00 €.
6.- L’informe urbanístic és favorable.”

L’Alcaldia-Presidència en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de llicències.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Joan Teixidor Guàrdia, en nom propi, de
data 15/09/2015, per posar aïllament a la teulada de Ca la Glòria a Terradelles
de Vilademuls, amb un pressupost de 5.500,00€. Tramitada en l’expedient
OBRA 47/2015, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Les obres requereixen la instal.lació d’una bastida, s’ha presentat
projecte tècnic redactat i visat per l’enginyer tècnic industrial Carles Golanó
Baix. El temps de duració és de 2 setmanes, i el nombre d’elements que
ocupen la via pública és de 7. La taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal.lacions anàlogues, és de 70 euros.
Tercer.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
2.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
3.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
4.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
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b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
5.- PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA PRÒRROGA PEL ACABAMENT
D’OBRES DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXPEDIENT 70/2009.
En data 14/12/2015 amb registre d’entrada 1222 el Sr. Joan Lladó Oliveras, en
nom i representació de Construccions Joan Lladó CB, ha presentat sol·licitud
de pròrroga d’acabament de llicència d’obres del projecte de construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 2 de la urbanització Els Prats a Sant
Esteve de Guialbes de Vilademuls, atorgada per acord de Junta de Govern
Local de data 21/12/2009, expedient OBRA 70/2009.
Amb data 21/12/2015, s'emet un informe favorable a la concessió de la
pròrroga de la llicència per part dels serveis tècnics municipals,
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud de pròrroga de llicència d’obres del projecte de construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat a la parcel.la 2 de la urbanització Els Prats a Sant Esteve de Guialbes, presentada pel Sr.
Joan Lladó Oliveras, entrada en aquest ajuntament el dia 14 de desembre de 2015, registre
d’entrada 1222.
1.- La llicència d’obres de l’expedient 70/2009 es va concedir per la Junta de Govern Local el dia 21 de
desembre de 2009. El termini per iniciar les obres era d’un any i de tres anys per finalitzar-les. La
llicència es va notificar el 31 de desembre de 2009, per tant caducava el dia 1 de gener de 2013.
Actualment es disposava d’una pròrroga fins al dia 31 de desembre de 2015.
2.- El promotor exposa que no estan finalitzades les obres de pavimentació de la rampa del garatge i les
portes metàl.liques de la tanca.
3.- Actualment és d’aplicació la Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de
modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, on, en la seva disposició modificativa cinquena,
amplia la pròrroga de les llicències d'obres fins al 31 de desembre de 2016.

Disposició derogativa cinquena.
Cinquena. Modificació de la Llei 3/2012, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme
Es modifica l’apartat 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3
d’agost, que resta redactat de la manera següent: «3. El termini màxim de pròrroga de les
llicències d’obres a les quals fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2016.»
4.- L’informe per a la sol.licitud de pròrroga per a la finalització de l’habitatge és favorable. El termini
màxim de pròrroga de la llicència és el 31 de desembre de 2016.”
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La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Concedir al Sr. Joan Lladó Oliveras, en nom i representació de
Construccions Joan Lladó CB, pròrroga pel acabament de la llicència
urbanística d'obres tramitada sota l'expedient amb referència OBRA 70/2009,
del projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 2 de la
urbanització Els Prats a Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls, per nou
termini improrrogable que caduca el dia 31 de desembre de 2016.
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada.
6.PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DE
L’OBRA
“DESGLOSSAT
CORRESPONENT A LOCAL MUNICIPAL, ANNEX I, DEL PROJECTE
LOCAL MUNICIPAL I REFORMA DE LA CUINA DE L’ESCOLA DE SANT
ESTEVE DE GUIALBES”.
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra
“Desglossat corresponent a local municipal, annex I, del projecte local
municipal i reforma de la cuina de l’escola de Sant Esteve de Guialbes”.
El Contracte s’adjudicarà mitjançant el procediment negociat sense publicitat
previst i regulat en els articles 176, 177 i 178 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Vista la consulta efectuada a diverses empreses capacitades per dur a terme
l’objecte del contracte amb el següent resultat:
JORDI PUIGFERRER MAYOLAS
GOMINTEC SL
XAVIER ALSINA SA
ARGON INFORMÀTICA SA
MICALÓ-RAMIÓ SL
CIVIL STONE SL

110.888,95€
100.497,37€
113.740,00€
111.320,12€
108.735,27€
89.129,40€

De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a
allò disposat a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i a l’article 274.1b)
del DL 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, per l’adjudicació del contracte.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Adjudicar a CIVIL STONE SL el contracte per a l’execució de l’obra
consistent en “Desglossat corresponent a local municipal, annex I, del projecte
local municipal i reforma de la cuina de l’escola de Sant Esteve de Guialbes”,
que s’haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars, i del projecte tècnic pel preu de 73.660,66€
(setanta-tres mil sis-cents seixanta euros amb seixanta-sis cèntims), + IVA
d’acord amb l’article 151 TRLCSP, import total del contracte 89.129,40€.
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SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels
quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de
l’adjudicació als candidats en la forma prevista a l’article 151.4 TRLCSP,
comparegui davant la secretaria general de l’ajuntament per tal de formalitzar el
contracte en document administratiu.
Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al
contractista, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia
definitiva de l’import que s’hagués exigit.
TERCER: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 933 62201 del
pressupost de l’exercici 2015.
QUART: Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta de candidats que
han pres part en la licitació, i disposar la seva publicació al perfil del contractant
de l’Ajuntament de Vilademuls.
CINQUÈ: Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que
calgui per fer efectius els acords precedents.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NUM. 3 DE L’OBRA
“CONNEXIÓ DELS DIPÒSITS D’AIGUA DELS NUCLIS DE GALLINERS I
VILAMARÍ, 1A FASE”.
Vista la certificació número 3 de l’obra “Connexió dels dipòsits d’aigua dels
nuclis de Galliners i Vilamarí, 1a fase”, de data novembre 2015, per impost de
15.153,76€.
S’adjunta a la certificació el certificat final de la direcció facultativa de l’actuació
i l’acta de recepció de l’obra.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3.
Segon.- Recepcionar l’obra “Connexió dels dipòsits d’aigua dels nuclis de
Galliners i Vilamarí, 1a fase”.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRA “REFORMA I
AMPLIACIÓ DE CAL SECRETARI COM A MUSEU DE LA VIDA RURAL I
ESPAI D’USOS MÚLTIPLES”.
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Reforma i ampliació de Cal Secretari com a museu de la vida rural i espai
d’usos múltiples:
-

Certificació núm. 8 per import de 146.179,51€
Certificació núm. 9 per import de 18.804,56 €

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar les certificacions núm. 8 i 9.
Segon.- Aprovar les actes de preus contradictoris de les certificacions núm. 8 i
9.
Tercer.- Recepcionar l’obra “Reforma i ampliació de Cal Secretari com a
museu de la vida rural i espai d’usos múltiples”
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari acctal.

Vist i plau
L'alcalde

12

